
Oslavujeme Šivarátri,

Jiskra  ve  zvuku vesmíru reprezentuje  kosmické vědomí,  které  manifestuje  jednoho v
mnohých tvarech. Mezi kosmickým a individuálním vědomím dochází ke změně. 

„Jeden ve všem, všechno v jednom.“, Šrí Holy Gurudží.

Šiva znamená světlo a vědomí, je jiskrou ve zvuku, která vše osvětluje. 

Rátri je nevědomost, temnota, bolest a utrpení. Je to světlo Šivy, které září (dává život) do
každého atomu a tak i  do každé živé bytosti.  Šakti  je vesmírná síla,  energie,  která se
spojuje s Šivou. On je čisté vědomí a vzestupující světlo, které je jako jasná záře slunce. 

Během celého měsíce Šivarátri má tato energie pozitivní vliv na všechny živé bytosti. Ti,
kteří hledají Boha, mohou získat čisté vědomí, jasné myšlenky, štěstí ve svých srdcích a
spokojenou  mysl. Bhaktové,  kteří  tomuto  rozumí,  mohou  dosáhnout  významného
rozvoje. Tento čas je požehnán všemocným Svajambhu, který je vždy s námi a plní naše
přání.

Žáci  se  na  toto  období  připravují  tím,  že  mají  pozitivní  myšlenky  a  vyhýbají  se
negativním postojům,  jako  je  nenávist,  žárlivost,  chtivost  a  vášeň. Déva  Mahadéva  je
nazýván Bohem Bohů. Svajambhu je prvním a největším, Bohem všech Bohů. Vypil jed,
aby odebral hříchy a karmy všem živým bytostem, ne jen těm, kteří v něj věří, ale všem
živým bytostem. Tento jed je symbolem našich hříchů. Skrze NĚJ, jeho existenci a milost
ne  jen  lidé,  ale  všechny  živé  bytosti  mohou  dosáhnout  Nejvyššího. Jeho  vyzařování
dosáhne na všechny atomy, přírodu a celou zemi. Stará se o celé stvoření. Kontroluje,
ovládá a uklidňuje všechny Asura Šakti. 

Takto meditujeme na Šivu a pročišťujeme tělo, mysl, duši, myšlenky a vědomí, tak aby
Džívátmá  mohlo  tančit  na  kosmickém  jevišti  v  nádherných  modrých  lókách.  Nechte
individuální vědomí spojit se s kosmickým vědomím a pohlédněte na matku Šakti, kterou
nazýváme Óm-Šakti. 

Přeji Vám božské a požehnané Mahášivarátri  se světlem Šrí Dévpurídžího,  milostí Šrí
Maháprabhudžího a vedením Šrí Holy Gurudžího
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S láskou, Višvagurudží


